
                                           Kiya Mehr Tour & Travel Agency                                                                                     کیـا مهرآژانس  
   

 

      ( رـایران ایپروازشب با  3 ) ـاراــآنکـ                          
  

 سال با تخت 6-21 نفر سوم یک تخته دو تخته هر نفر هتــل

 000/740 000/020 000/070 000/050 *3                          / سیاو / گلد  اتاپ بلوار
 000/50 000/75 000/215 000/05 شب اضافه

 000/745 000/030 000/005 000/065 *3آمار                                                            
 000/55 000/00 000/235 000/00 شب اضافه

 000/755 000/050 000/005 000/075 *3                                                  ماریا         
 000/55 000/05 000/230 000/05 شب اضافه

 000/770 000/045 000/065/2 000/000          *4  آنکارا رویال/ اونیکس بیزینس
 000/55 000/05 000/250 000/05 شب اضافه
 000/775 000/070 000/050/2 000/000                    *4رادیسون بولو / نواپالس
 000/60 000/00 000/245 000/200 شب اضافه

 000/700 000/000 000/220/2 000/030    *4              جانکایا پرمیوم/ دوارزیدنس
 000/65 000/05 000/265 000/205 شب اضافه

 000/000 000/000 000/210/2 000/040                                  *5برا آنکارا        
 000/65 000/05 000/270 000/220 شب اضافه

 000/020 000/000 000/270/2 000/060 *4                                       دمونتی / کنت 
 000/65 000/05 000/205 000/225 شب اضافه

 000/020 000/005 000/205/2 000/065                                    *4پارک              
 000/70 000/200 000/200 000/210 شب اضافه
 000/025 000/030 000/110/2 000/000                   *4آنمون / بست                    
 000/70 000/205 000/100 000/210 شب اضافه

 000/030 000/070 000/175/2 000/020/2  *5                                                   هیلتون 
 000/75 000/225 000/125 000/215 شب اضافه

 TOP  000/040/2 000/320/2 000/070 000/055*5                                     سوئیس   
 000/75 000/225 000/115 000/235 شب اضافه

 000/325/2 000/065/2  *5                                             التانیا       
--- --- 

 000/130 000/245 ب اضافه

 000/000 000/050/2 000/405/2 000/230/2  *5                                           شرایتون       
 000/00 000/240 000/160 000/265 شب اضافه

 000/670/2 000/165/2  *5گراند آنکارا ) ریکسوس (                      
--- --- 

 000/345 000/120 شب اضافه

 

PACKAGE NO : 95/011   

اسفند 52الی  10 اعتبار از         

 

 

 : توضیحات
            .تومان می باشد 000/020سال 1زیرو   000/70سال)بدون تخت( 1-6نرخ تور( 2 

  . امکان پذیر است پرواز چارتر و غیر قابل کنسل کردن می باشد و تغییرات براساس قوانین هواپیمایی( 1

  . زمان رزرو تایید شده از هتل ، بابت شبهای باقیمانده مبلغی مسترد نمی گردد در صورت خروج زودتر از (3

   خدمات پزشکی سفارت آمریکا (4

  وقت سفارت انگلیس ( 5

 گرفتن وقت + ترانسفر به سفارت انگلیس + مترجم + ترانسفر به سفارت ایران + پیکاپ پاسپورت به ایران( )

 (بانک ترانسفر به ++ مترجم  VACه دفتربترانسفر ) خدمات سفارت کانادا( 6

        (بانک ترانسفر به ++ مترجم  VACبه دفترترانسفر )پر کردن فرمها +        

 :   پیکاپ پاسپورت سفارت کانادا( 7

 .می باشد  سفر ماه از زمان  6حداقل گذرنامه اعتبار (0
 

 

 

 یکشنبه و چهار شنبه:  روزهای پرواز                                        

 
 

 

 

  بیمه مسافرتی –راهنمای فارسی زبان –صبحانه – اقامت –ترانسفرفرودگاهی – طبلی : خدمات  

 
 

تماس حاصل فرمائید. میکائیل پور لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با خانم  
 
 

www.kiyamehrtravel.com 

 

  003 – 30 13 00 02فکس:                003 – 30 15 20 55 – 6تلفن:  

 

 فوری    -  عادی : وقت سفارت آمریکا

  (S -160   Dگرفتن وقت + هزینه واریز بانک جهت مصاحبه + پر کردن فرم )

 
 

 

https://telegram.me/bozorgmehredonya

